
Regelverk
SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

1. UPPFÖDARETISKA REGLER
Fastställda vid SWCKs Årsmöte 2012-03-31
Gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

Medlem i SWCK:
• Skall följa SKKs grundregler
• Bör ej låta betäcka tik som är yngre än 24 månader
• Skall i avel endast använda hundar som vid officiell utställning minst har fått 

kvalitetsbedömningen GOOD. Alternativt gäller även pris 2 i kvalitet enligt det gamla 
bedömningssystemet.

• Skall avla endast på rastypiska, sunda och friska individer
• Skall vara väl insatt i respektive rasstandard
• Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet
• Bör ställa upp med råd och hjälp till valpköpare

Uppfödaretiska regler gäller även för valphänvisning och avelsrådgivning.
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2. TÄVLINGSREGLER FÖR SWCKS ÅRLIGA TOPPLISTA 
FÖR UTSTÄLLNING

Fastställda vid SWCKs Årsmöte 2012-03-31.

Två helt separata topplistor beräknas - en för welsh corgi cardigan och en för welsh corgi pembroke. 
Varje lista av dessa två baseras på enbart den egna rasens resultat. Poäng beräknas på resultat som 
uppnåtts vid officiella utställningar i Sverige under kalenderåret. Hela underlaget till 
poängberäkningen ska hämtas från SKKs databas Hunddata. 
I texten nedan innebär "5*" att om färre än 5 stycken av angiven enhet finns registrerad i  SKKs 
databas Hunddata skall registrerat antal och resultat användas.
För att delta i tävlingen krävs följande:

• Ägaren till hunden ska vara bosatt i Sverige
• Ägaren till hunden ska vara medlem av Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK)

Årets corgi hane/tik
Poängen består av grundpoäng för placering i Bästa hanhunds- resp. Bästa tikklass, samt 
tilläggspoäng. Poäng från de 5* bästa utställningarna summeras.
Grundpoäng:
BIR 12 poäng
BIM 10 poäng
2bhkl/ 2btkl  8 poäng
3bhkl/ 3btkl  6 poäng
4bhkl/ 4btkl  4 poäng
CK utan placering  1 poäng

Tilläggspoäng i rasen: 
För BIR 1 poäng för samtliga ”slagna” hundar i rasen.
För övriga 1 poäng för varje ”slagen” hund i eget kön. 

Årets avelscorgi hane/tik
Hund med avkomma som kvalificerat sig för poäng enligt Årets corgi. 
De 5 bästa avkommornas 5* bästa resultat summeras.

Årets corgiuppfödare
Uppfödare med hund som kvalificerat sig för poäng enligt Årets corgi. 
De 5 bästa hundarnas 5* bästa resultat summeras.

Årets veterancorgi hane/tik
Veteraner har separat poängberäkning, men kan även placera sig på Årets corgi.
Poäng från de 5* bästa utställningarna summeras.
Grundpoäng:
1 vetkk 10 poäng
2 vetkk  6 poäng
3 vetkk  4 poäng
4 vetkk  2 poäng
CK utan placering  1 poäng

Tilläggspoäng i rasen: 
För alla i veteranklass 1 poäng för varje ”slagen” hund i eget kön. 
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3. REGLER FÖR VALPHÄNVISNING
Uppdaterat enligt beslut vid styrelsemöte 2011-05-18 8/2011.

1.1 KRAV FÖR ATT FÅ VALPHÄNVISNING
Följande krävs för att få valphänvisning genom SWCK:

• Uppfödaren skall vara medlem i SKK och SWCK.
• Uppfödaren skall följa SKKs grundregler samt SKKs avelspolicy.
• Föräldradjuren skall vid officiell utställning minst ha fått kvalitetsbedömningen 

GOOD. Alternativt gäller även pris 2 i kvalitet enligt det gamla bedömningssystemet.
• (END. CARDIGAN) Föräldradjuren ska vara fria från PRA (antingen DNA-testade eller 

härstamma från fria linjer).

1.2 AVELSREKOMMENDATION
SWCK rekommenderar att uppfödare beaktar följande vid avelsplanering:

1. Tik bör ej paras före 24 månaders ålder
2. Avelsdjur bör vara ögonlysta inför parning
3. (END. PEMBROKE) Ett av föräldradjuren i en kombination bör ha stubbsvans så att det för 

rasen unika stubbsvansanlaget bevaras och förs vidare

1.3 ANSÖKAN OM VALPHÄNVISNING
Vid ansökan om valphänvisning ska följande uppgifter antingen mejlas till 
mejladress@swck.org eller postas till Namn, Adress, Postadress:

• Uppfödarens namn och adressuppgifter 
• Föräldradjurens namn och registreringsnummer
• Parnings- alternativt födelsedatum för valpar

1.4 FÖRVÄNTNINGAR PÅ UPPFÖDARE
Av uppfödare som får valphänvisning genom SWCK förväntar klubben sig att: 

• Uppfödaren informerar valpköparen om rasens egenskaper och
användbarhet samt ger stöd och vägledning till valpköparen

• Uppfödaren vid försäljning av valpar upplyser om att det finns en rasklubb och hur 
man kommer i kontakt med den

• Uppfödaren lämnar information om valpkullen till klubben med hjälp av blankett 
”Valpkullsenkät för Welsh Corgi Cardigan/Welsh Corgi Pembroke”
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